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Resumo: No presente artigo analisa-se, por meio de pesquisa documental, as 
principais formas de atendimento socioassistencial, na sua maioria apresentadas por 
assistentes sociais a partir de 1940, no município de São Paulo, por meio de TCCs, 
Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado e periódicos, revelando que a 
processualidade histórica da assistência social paulistana compõe também a 
processualidade histórica do Serviço Social. 
 
Palavras-chave: Assistência Social; Serviço Social; Atuação Profissional; Trajetória 
Profissional.  
 
Resumen: En este trabajo se analiza a través de la investigación documental, las 
principales formas de servicio de asistencia social, en su mayoría hechas por los 
trabajadores sociales desde 1940, en São Paulo, a través de TCCs, disertaciones, tesis 
doctoral y revistas, revelando que procesualidad histórica de la asistencia social de Sao 
Paulo también hace el procesualidad histórica del trabajo Social. 
 
Palabras clave: Asistencia Social; Trabajo Social; Práctica Profesional; Profesional de 
Carrera. 
 

                                                
1 Doutorando pelo Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social da PUC/SP, sob orientação da 
Profa. Dra. Rosangela Dias Oliveira da Paz, com bolsa integral da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Professor adjunto do curso de Serviço Social da Unian 
(Universidade Anhanguera de São Paulo/SP). 
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Apresentação 

O presente artigo é fruto de reflexões inicialmente realizadas durante a 
pesquisa para a Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Estudos Pós-
Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PEPGSS-
PUC-SP) defendida no segundo semestre de 2011 e intitulada Um estudo do 
conhecimento histórico das formas de atendimento socioassistencial e da 
proposição/implantação dos Creas2/média complexidade no município de São Paulo: 
uma questão em análise – 1940-2011, sob orientação da professora Dra. Maria Lúcia 
Carvalho da Silva. 

Somadas à Dissertação, destacam-se as reflexões derivadas da prática de 
docência no curso de Serviço Social a partir da disciplina Fundamentos Históricos e 
Teórico-metodológicos do Serviço Social na relação professor-aluno e do 
desenvolvimento da pesquisa de Doutorado em Serviço Social pelo referido Programa 
de Estudos Pós-graduados em Serviço Social da PUC-SP. 

O objetivo é apresentar algumas aproximações históricas relacionadas às 
principais formas de atendimento socioassistencial em face da atuação dos primeiros 
assistentes sociais no município de São Paulo, no período de 1940-2004. Dessa forma, 
destacamos os dados da pesquisa documental, levantados na biblioteca Nadir Gouvêa 
Kfouri3 da PUC-SP, sobre Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) da atual Faculdade 
de Serviço Social da PUC-SP, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado do PEPG 
em Serviço Social da PUC-SP, a partir de 104 TCCs, 21 Dissertações de Mestrado e seis 
Teses de Doutorado.4 

O levantamento documental foi também realizado na biblioteca da Secretaria 
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo (Seads), cujo resultado  
somou 21 exemplares da Revista da Secretaria de Promoção Social e à seleção de 66 
textos datados de 1975 a 1982.5 

                                                
2 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) está previsto na Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS) de 2004 e na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 
(NOB/Suas) de 2005 e 2012, como serviço de proteção social especial de média complexidade, para 
atender situações de violência a indivíduos e famílias, mas cujos vínculos familiar e comunitário não 
foram rompidos. 
3  Disponível em: <http://biblio.pucsp.br/>. 
4 Para os fins da pesquisa documental, foram levantados somente documentos que tiveram interface 
com os segmentos/demandas de atendimento do Creas/média complexidade, a saber: criança e 
adolescente; mulher; idoso; pessoa com deficiência; morador em situação de rua; família; pessoa em 
situação de drogadição; direitos humanos, imigrante/migrantes; e, como prática de atendimento, o 
plantão social.  
5 Além dos documentos citados, localizamos ainda, na biblioteca da Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social (Smads), nove relatórios e planos governamentais para a assistência social 
(ambos se encontram apresentados na Dissertação de Mestrado). 

http://biblio.pucsp.br/
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A metodologia utilizada para o levantamento documental, num primeiro 
momento, envolveu o pré-levantamento no site das referidas bibliotecas; em seguida, 
constantes visitas in loco (entre novembro de 2010 a maio de 2011), e o mapeamento 
do material obtido em tabelas organizadas por décadas; posteriormente foi realizada a 
análise e o tratamento dos dados à luz dos referenciais teóricos e dos sujeitos da 
pesquisa. 

Tendo em vista que a pesquisa documental abrangeu o período de 1940 a 
20046, apresentamos, a seguir, os dados catalogados a partir de dois períodos em 
análise. No primeiro período, 1940-1970, localizamos como produções os TCCs da 
Faculdade de Serviço Social da PUC-SP. Quanto ao segundo período em análise, 1970-
2004, pesquisamos diferentes tipos de produções, e localizamos TCCs da Faculdade de 
Serviço Social da PUC-SP, Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado do PEPG em 
Serviço Social da PUC-SP e exemplares da Revista da Secretaria de Promoção Social. 

Considerando que os TCCs compreendem dois períodos, o conjunto desse 
material documental, isto é, 104 documentos colecionados durante o levantamento 
realizado na Biblioteca da PUC-SP, está distribuído conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - TCCs do período 1940-20027 
Segmento/Demanda Subtotal  Segmento/Demanda Subtotal  
Criança/adolescente 45 Pessoa com deficiencia 4 

Mulher 11 Morador em situação de 
rua/mendigos 2 

Família 10 Pessoa em situação de drogadição 1 
Idoso 7 Direitos humanos (presidiários) 1 
Imigrantes/migrantes 4 Plantão social 19 
Total 104 

Fonte: Autoria do pesquisador 

Os dados contidos na Tabela 1 revelam a incidência de trabalhos relacionados 
ao segmento/demanda de criança e adolescente, que totalizam 458 exemplares; 

                                                
6 Consideramos como marco inicial, para a pesquisa documental, o ano de 1940, por registrar a atuação 
das primeiras assistentes sociais, formadas no final da década de 1930 pela Escola de Serviço Social de 
São Paulo. Como marco final, definimos 2004, por ser o ano de proposição da PNAS, em virtude do 
Creas. 
7 Durante os anos de 1996 a 2001 e de 2003 a 2004, não foram localizados TCCs da Faculdade de Serviço 
Social da PUC-SP, registrados e disponíveis na biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri. Segundo informações da 
biblioteca, os TCCs não precisam estar disponíveis na referida biblioteca, mas fica a cargo do graduado 
e/ou do bacharel a obrigação. 
8 Nossa dissertação revelou ainda que, desse total, 39 tratam, principalmente, de assuntos relacionados 
à situação de internação, diversificando entre casas de internação, casas de abrigo e triagem, centros de 
reabilitação e serviços do Juizado de Menores, menor abandonado, proteção à infância e adolescência.  
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seguidos dos que tratam de plantões sociais, 199 no total; mulher, com 11; família, 
com dez; idosos, com sete; imigrante/migrante e pessoa com deficiência, com quatro 
cada; morador em situação de rua/mendigos, dois; pessoa em situação de drogadição 
e direitos humanos (presidiários), com um exemplar cada. 

Com os dados coletados, passamos a considerá-los, de forma analítica, nos dois 
períodos em pauta: 1940-1970 e 1970-2004. 

Período de 1940 a 1970 – trabalhos de conclusão de curso de graduação – Faculdade 
de Serviço Social da PUC-SP 

Para o presente período em análise (1940-1970), foram localizados 63 TCCs, 
dos quais 31 referem-se ao segmento/demanda de criança e adolescente (na época, 
denominados menores), conforme Tabela 2. 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria do pesquisador 

Dos trabalhos sobre criança e adolescente, 21 relacionados à internação, 
diversificando entre casas de internação, casas de abrigo e triagem, centros de 
reabilitação e serviços do Juizado de Menores. Outros três relacionam-se ao “menor”10 
abandonado e três à proteção à infância e adolescência. 

Outro destaque são os 16 TCCs que tratam de plantões sociais. Seis vinculam-se 
à Legião Brasileira de Assistência (LBA); quatro, ao Serviço de Colocação Familiar do 
Juizado de Menores; dois, à Comissão de Assistência Social do Município (Casmu); dois, 
ao Serviço Social de Menores; um, ao Serviço Social do Estado; e um à Divisão de 
Diversões Públicas. 

Conforme assinalado, nossa análise tem início a partir da década de 1940, 
época de relevância para a assistência social brasileira e, principalmente, para o 
município de São Paulo, pois são criados alguns dos primeiros órgãos governamentais 
para a área de atendimento social às populações pobres. Entre os quais estão o Serviço 

                                                
9Observa-se a predominância com relação à Legião Brasileira de Assistência (LBA), ao Serviço de 
Colocação Familiar do Juizado de Menores, à Comissão de Assistência Social do Município de São Paulo 
(Casmu), ao Serviço Social de Menores, ao Serviço Social do Estado, à Divisão de Diversões Públicas, aos 
plantões em delegacias de polícias, entre outros. 
10 Cabe salientar que algumas denominações são específicas da realidade naquele momento. 

Tabela 2 - TCCs do período 1940-1970 
Segmento/Demanda Subtotal Segmento/Demanda Subtotal 
Criança e adolescente 31 Idoso 1 
Família 5 Pessoa com deficiência 1 

Mulher 4 Morador em situação 
de rua/mendigos 2 

Imigrante/migrante 3 Plantão social 16 
Total 63 
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Social do Estado de São Paulo (ligado à Secretaria de Saúde), o Serviço de Colocação 
Familiar do Juizado de Menores e as primeiras experiências da LBA. Além desses, 
destaca-se que: 

Em 1935 fora criado – Lei no 2.497, de 24.12.1935 – o Departamento de 
Assistência Social do Estado, primeira iniciativa desse gênero no Brasil. 
[...] A esse Departamento – subordinado à Secretaria de Justiça e 
Negócios Interiores – caberia [além de outras funções] a estruturação 
dos Serviços Sociais de Menores, Desvalidos, Trabalhadores e Egressos 
de reformatórios, penitenciárias e hospitais e da Consultoria Jurídica do 
Serviço Social. (Iamamoto, 2004: 174). 

Embora constatada a importância desse momento, ao analisar parte da 
literatura existente, observa-se que a assistência social brasileira sempre foi tratada 
como caridade, assistencialismo e benemerência11, por parte do Estado e das 
instituições. Nesse sentido, Mestriner (2001: 10) aponta que: 

Assistência, filantropia e benemerência têm sido tratadas no Brasil 
como irmãs siamesas, substitutas uma da outra. Entre conceitos, 
políticas e práticas, tem sido difícil distinguir o compromisso e [as] 
competências de cada uma dessas áreas, entendidas como sinônimos, 
porque de fato escondem – na relação Estado-Sociedade – a 
responsabilidade pela violenta desigualdade social que caracteriza o 
país. 

Nesse período, vivia-se a ditadura Vargas, sob o regime do Estado Novo, de 
1937 até sua deposição, em 1945, quando se inicia o processo de redemocratização e 
o final da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, tem-se a promulgação, no ano de 
1937, da Constituição Federal e, em 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
que sistematiza toda a legislação trabalhista vigente.  

Com relação aos TCCs da década de 1940, dos 13 levantados, 11 referem-se ao 
segmento/demanda criança e adolescente, com total predominância do tema 
institucionalização de “menores”, ora discutindo a questão do abandono, ora a 
assistência oferecida pelo Estado com suas instituições; um, à mulher, com a temática 
do trabalho profissional direcionado à família e à mulher operária; e um ao idoso, 
discutindo a questão asilar. 

Na década de 1950, ainda sob o processo de redemocratização do País, tem 
início a expansão econômica, no governo de Juscelino Kubitschek (1955-1960), que 
lança o Plano de Metas com o lema “Cinquenta Anos em Cinco”. 

                                                
11 Essa lógica começa a ser modificada a partir da Constituição Federal de 1988, que reconhece, nos 
artigos 203 e 204, a assistência social como política pública. 
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Nessa mesma década, são localizados 26 TCCs, dos quais nove direcionados à 
temática criança e adolescente, em continuidade aos temas da década de 1940, 
acrescentando o trabalho desenvolvido com meninas em internação. Sobre o plantão 
social, foram localizados nove TCCs, com destaque para muitas das instituições que 
iniciaram seus trabalhos ainda durante a década de 1940, sobretudo a LBA e o Serviço 
Social de Menores. A temática mulher teve três TCCs, refletindo sobre a moral 
feminina e a reclusão; dois, sobre o imigrante/migrante que trabalha; sobre o 
refugiado e o mercado de trabalho; dois, sobre a família, acerca da moral; e um sobre 
a pessoa com deficiência e sua reabilitação. 

É importante assinalar que, na década de 1950, foi criada a Comissão de 
Assistência Social do Município (Casmu) e, em seguida, a Divisão de Assistência Social 
da Prefeitura de São Paulo. Assim, é relevante considerar que o plantão social é prática 
comum em todos os órgãos criados, ora em agências descentralizadas e regionalizadas 
nos bairros, ora com os plantões nas próprias sedes dos referidos órgãos. Com relação 
à Casmu, Mestriner (2001: 122) destaca que: 

Em São Paulo, a partir de 1951, a Prefeitura instala a área de assistência 
social, no modelo da benemerência, reproduzindo a orientação nacional 
getulista, com Leonor Mendes de Barros, esposa de Adhemar de Barros, 
à frente da Comissão de Assistência Social do Município – Casmu.  

A citação evidencia prática comum naquele momento12, em que o primeiro-
damismo era prática notadamente ativa nos órgãos assistenciais, e fortemente 
observada na perspectiva adotada pela LBA e difundida nas instâncias estaduais e 
municipais, como é o caso da Casmu. Também a partir da década de 1950 observa-se a 
expansão dos TCCs que tratam dos plantões, por isso, levanta-se a hipótese de que 
esse aumento se relaciona à consolidação e dinamização dessa forma de atendimento 
assistencial, inaugurada ainda na década de 1940.  

Na década de 1960, em 31 de março de 1964 ocorre o golpe militar que leva o 
País a uma ditadura militar e repressora de toda e qualquer forma de manifestação 
popular e de liberdade de expressão. Esse regime ditatorial permanece por cerca de 
duas décadas (1964 a 1985) e registra, entre suas ações repressoras, a promulgação de 
Leis de Segurança Nacional e a decretação de diferentes Atos Institucionais (AIs), como 
mecanismo de legitimação e domínio autoritário dos militares. Destaca-se o AI-5 que, 
dentre as determinações, concedia ao Presidente da República plenos poderes, como 
até mesmo o de fechar o Congresso Nacional e cassar o mandato de parlamentares13.  

                                                
12 Embora tenha sido marcante daquele momento, ainda hoje é possível observar governos municipais e 
até mesmo estaduais que ainda praticam o primeiro-damismo. 
13 Vale destacar que, nesse mesmo ano (1968), em oposição ao regime e exigindo melhores condições 
trabalhistas, ocorreram as greves de Contagem (MG) e Osasco (Grande São Paulo).    
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Assim como nas duas décadas anteriores, o período de 1960 também registra a 
criação de órgãos, como a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem) e a 
Secretaria de Promoção Social do Estado de São Paulo. Esses dados são refletidos nos 
TCCs dos anos de 1960, pois, dos 24 levantados, 11 referem-se à criança e ao 
adolescente e mantêm a predominância sobre a institucionalização em casas de 
internação, aparecendo pela primeira vez o assunto sobre reabilitação para 
adolescentes. 

Os plantões sociais são apontados em sete TCCs, com destaque para a LBA e o 
serviço social de grupo, o Serviço de Colocação Familiar, os Juizados de Menores e os 
plantões na Divisão de Diversões Públicas; seguidos de três sobre família, que 
mencionam principalmente a recolocação da criança e do adolescente na família; dois 
sobre morador em situação de rua, trabalhando a questão da falsa mendicância e o 
tratamento social a mendigos com “defeito físico”14; e um sobre o imigrante e 
migrante. 

Nesse período, predomina o segmento/demanda criança e adolescente, na 
época tratado como “menor”, em situação de internação nos mais diferentes tipos de 
instituições. Cabe salientar que todo o atendimento a esse segmento da população, 
nesse período, pauta-se no Código de Menores de 1927, instituído pelo Decreto 
17.943, de 12 de outubro. Por esse código, a criança ou o adolescente, mesmo 
abandonado, é entendido como delinquente e sem direitos, portanto, objeto de 
vigilância das autoridades públicas e, em muitos casos, encaminhados para as 
instituições de internação. 

Outros destaques referem-se à área temática da mulher, em que os TCCs 
estudaram, principalmente, os atendimentos às presidiárias e à reabilitação de 
profissionais de casas de diversão por meio da moral. Na área do imigrante e migrante, 
os estudos trataram, principalmente, da contribuição e da integração desse segmento 
proporcionadas pelo trabalho do serviço social, com encaminhamentos para o 
mercado de trabalho e assistência aos refugiados. Na área da família, centraram-se no 
trabalho de recolocação familiar e na atenção às famílias necessitadas. 

Nesse período (1940-1970), está evidente, nos TCCs, a criação dos primeiros 
órgãos de assistência social com plantões, e o início das primeiras experiências de 
institucionalização das formas de atendimento assistencial por parte do Estado, nas 
instâncias municipal, estadual e federal, configurando, entre outras iniciativas, o início 
da organização da assistência social no município de São Paulo e a ampliação do 
campo profissional. Nessa perspectiva, as contribuições de Silva (1995: 29) são 
consideráveis, principalmente ao expor que: 

                                                
14 Conforme citado, algumas expressões correspondem ao período analisado. 
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O serviço social brasileiro é bastante marcado por essa conjuntura. 
Contraditoriamente, enquanto tem freada, no início do novo regime, a 
sua vertente crítica emergente, é bastante reforçado, do ponto de vista 
profissional, na medida em que tem um grande impulso, quantitativo, 
tendo em vista a expansão do mercado de trabalho, e qualitativo, 
considerando-se o amplo debate empreendido, no meio profissional, 
sobre questões de teoria e de método do Serviço Social, ainda que 
numa visão modernizadora, cientificista e tecnicista. 

Observam-se variadas experiências que institucionalizam as formas de 
atendimento assistencial em entidades filantrópicas e empresariais, ao mesmo tempo 
em que se nota a ampliação dos campos profissionais e da atuação dos primeiros 
assistentes sociais nesses diferentes espaços, o que corrobora com o citado pela 
autora de que houve um impulso quantitativo no mercado de trabalho profissional, o 
que se constata por meio do levantamento realizado nos TCCs. Além do quantitativo, 
observa-se o salto qualitativo, embora ainda numa visão modernizadora, cientificista e 
tecnicista.15  

Essa visão é mencionada por Netto (2002: 167, citando CBCISS, 1986: 24), 
quando destaca que o seminário de Araxá16 teve como consenso as reflexões de que 
“como prática institucionalizada, o Serviço Social se caracteriza pela ação junto a 
indivíduos com desajustamentos familiares e sociais. Tais desajustamentos muitas 
vezes decorrem de estruturas sociais inadequadas”. 

Por fim, destaca-se que tanto o aumento da prática institucionalizada, quanto 
as ações profissionais voltadas para desajustamentos familiares e sociais, são 
enfatizados nos trabalhos pesquisados, o que corrobora com a perspectiva por que 
passava o serviço social brasileiro durante a década de 1960, o Movimento de 
Reconceituação. 

Período de 1970-2004 – trabalhos de conclusão de curso de graduação – Faculdade 
de Serviço Social da PUC-SP 

No que se refere ao período de 1970-2004, localizamos um total de 41 TCCs. 
Esse número, relativamente menor, se comparado ao primeiro período analisado, 
deve-se ao fato de que, durante os anos de 1996 a 2001 e de 2003 a 2004, não foram 

                                                
15 É relevante mencionar que esse processo destacado pela autora compreende o chamado Movimento 
de Reconceituação do Serviço Social Brasileiro e que se estende às décadas seguintes. Sobre essa 
questão, conferir, entre outros: Ozanira (1995); Netto (2002); Iamamoto (2004 e 2009). 
16 Ocorrido na cidade de Araxá (MG), é um dos marcos do Movimento de Reconceituação do Serviço 
Social Brasileiro. 
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localizados TCCs, da Faculdade de Serviço Social da PUC-SP, registrados e disponíveis 
na biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri17. 

Com relação aos TCCs desse período, prevaleceu o segmento/demanda de 
criança e adolescente, tendo sido levantados 14 estudos, conforme Tabela 3. 

Tabela 3 - TCCs do período 1970 a 2002 
Segmento/Demanda Subtotal Segmento/Demanda Subtotal 
Criança e 
adolescente 14 Imigrante/migrantes 1 

Mulher 7 Pessoa em situação de 
drogadição 1 

Idoso 6 Direitos humanos (presidiários) 1 
Família 5 

Plantão social 3 Pessoa com 
deficiencia 3 

Total 41 
Fonte: Autoria do pesquisador 

Ainda sob a égide da ditadura militar, na década de 1970, intensifica-se o 
processo de mobilização da sociedade civil com participações e reivindicações dos 
movimentos populares por melhores condições de vida, iniciado ainda nos anos 1960, 
com forte participação, por exemplo, do movimento estudantil. 

Durante a década de 197018, foram localizados 11 TCCs, dos quais quatro 
relacionados à temática da criança e do adolescente, e nenhum se refere à internação 
e ao “menor abandonado”. Vale destacar que, pela primeira vez, surge a discussão 
sobre programas específicos para criança e adolescente e sobre a atuação profissional 
dos assistentes sociais com orientação a grupos de adolescentes, principalmente 
relacionada à conduta antissocial. 

Dois TCCs abordam o segmento/demanda família e plantão social. O primeiro 
trata principalmente da recolocação da criança e do adolescente na família e o 
segundo sobre a LBA e o plantão do Fundo de Assistência Social do Palácio do 
Governo.  

Os segmentos/demandas mulher, idoso e imigrante/migrante, tiveram um TCC 
cada, com destaque para a temática mulher que versou sobre o papel que lhe fora 
“atribuído no processo de socialização e as exigências urbano-industrial” (1978: 1). 

                                                
17Segundo informações dos bibliotecários, os TCCs não precisam estar disponíveis na referida biblioteca, 
mas o depósito fica a cargo do graduado e/ou do bacharel. 
18 Para o Serviço Social brasileiro, essa década também possui importantes marcos do Movimento de 
Reconceituação, como o Seminário de Teresópolis, no ano de 1970 (conforme destaca Netto, 2002: 
164), ocorrido na cidade de Teresópolis (RJ); o Congresso da Virada, no ano 1979, na cidade de São 
Paulo (SP); entre outros. 
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Nota-se, pela primeira vez, a mudança da temática relacionada à mulher que, até a 
década de 1960, enfatizava a questão moral.  

No período, é significativa a participação da Igreja Católica Progressista, com a 
Teologia da Libertação, que dá preferência aos pobres e passa a atuar também com a 
criança abandonada, com o adolescente em conflito com a lei, e outros segmentos 
excluídos. Nessa fase, inicia-se um movimento de mutação social e política que se 
amplia na década de 1980 com grandes manifestações de massa pelo fim da ditadura 
militar. Eclodem movimentos grevistas por todo o País e, particularmente, na região do 
ABC paulista, em São Bernardo do Campo, com os metalúrgicos, conforme destaca 
Silva (1995: 38): 

A articulação da sociedade civil continua avançando, propiciando a 
emergência de um amplo movimento popular, configurando na aliança 
entre as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), ligadas à Igreja católica e 
inspiradas na Teologia da Libertação, os grupos associativos seculares e 
o novo movimento sindical emergente, consubstanciado-se essa aliança 
tanto no campo como nas áreas urbanas. Destacam-se, ainda, o 
Movimento contra a Carestia, que mobiliza principalmente os maiores 
centros urbanos, e as greves operárias de 1978, 1979, 1980 e 1982, 
culminando com a grande movimentação pelas diretas-já, permitindo 
unificar os diferentes movimentos sociais populares, as entidades 
democráticas e os partidos políticos de oposição contra o inimigo 
comum, representado pela ditadura militar. 

Esse amplo movimento de mutação é evidenciado nos TCCs apresentados na 
década de 1980, pois se notam mudanças nos temas e equiparação dos 
segmentos/demandas criança e adolescente, com a mulher e o idoso, cada um com 
cinco TCCs, seguidos de pessoa com deficiência, com três; e família, plantão social e 
pessoa em situação de drogadição, com um TCC cada. Essa mudança nas temáticas é 
notada quando, em 1985, com o término da ditadura19, se inicia a Nova República, e, 
em 1988, é promulgada a Constituição Federal e iniciado o processo de 
redemocratização do País. 

Em relação ao segmento/demanda criança e adolescente, a mudança principal 
diz respeito às temáticas voltadas agora para a discussão acerca do mercado de 
trabalho e da questão racial, ou seja, as temáticas que prevaleciam até a década de 
1970 começam a dar lugar a outras reflexões. Sobre o idoso, é significativo o enfoque 

                                                
19Embora não tenha tomado posse, o momento é marcado pela eleição do Presidente Tancredo Neves. 
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relacionado à visão, agora, como usuário da prestação de serviço das instituições 
sociais especializadas20. 

No tocante à mulher, deixa-se de discutir somente a reabilitação das que atuam 
em casas de diversão, o trabalho pautado na questão moral, e passa-se a refletir 
também sobre a mulher nos movimentos populares; a mulher gestante; a 
discriminação com a mulher negra; a mulher e os direitos; e a saúde da mulher, por 
meio da prestação de serviços de saúde e o papel do Serviço Social nessas situações. 

Nos demais segmentos/demandas, os destaques são para a pessoa com 
deficiência, que propõe reflexões acerca do trabalho a ser desenvolvido com a família 
e escola, e a atuação do assistente social em questões relacionadas às drogas 
(denominada de pessoa em situação de drogadição). 

Nota-se, nos TCCs analisados, o surgimento de novos sujeitos na discussão 
acadêmica e na proposta de atendimentos voltados para o social, principalmente em 
programas e formas de atenção mais humanizadas do que aqueles evidenciados no 
período de 1940 a 1970. 

A década de 199021 inicia-se com a eleição direta do primeiro Presidente do 
País, após a ditadura militar e, em 1992, o forte movimento dos Caras Pintadas leva 
milhares de pessoas às ruas e é decretado o impeachment do então Presidente 
Fernando Collor de Mello. 

Também é significativo o surgimento e forte desenvolvimento das Organizações 
Não Governamentais (ONGs) em todos os campos sociais. Cabe ainda destaque a 
vigência de uma legislação pautada nos direitos humanos e sociais, como o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), de 13 de julho de 1990; a Lei Orgânica de Assistência 
Social (Loas), de 7 de dezembro de 1993; entre outros documentos. 

Na década de 1990, foram localizados sete TCCs, dos quais três relacionados à 
criança e ao adolescente; dois, à família; e um à mulher e aos direitos humanos. 
Merece destaque o TCC que trabalha a violência sofrida por mulheres na terceira idade 
e os trabalhos relacionados à família, com a discussão sobre a violência conjugal e o 
papel do serviço social perante essa questão. Do mesmo modo, é ressaltado o valor 
dos direitos humanos em diferentes práticas de assistência social, entre as quais o 
trabalho realizado nos presídios.  

No ano de 2002, foi localizado um TCC sobre o sentido atribuído ao adolescente 
em conflito com a lei (privado de liberdade) em programas da então Fundação 

                                                
20O levantamento documental e a pesquisa de campo, realizada em nossa Dissertação de Mestrado, 
revelaram experiências de atendimento especializado ocorridas a partir de 1940, no município de São 
Paulo. 
21Cabe destacar que a partir do Consenso de Washington (1989) intensificam-se as políticas neoliberais.  
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Estadual para o Bem-Estar do Menor (Febem) de São Paulo, relacionando a internação 
com a criatividade a partir de um projeto artístico desenvolvido na referida instituição. 

Pode-se afirmar que esse período, 1970 a 2002, caracteriza-se por um processo 
de mutação social-política que provoca rebatimentos nas formas de atendimento 
assistencial, trazendo à cena novos sujeitos sociais, inovadores processos de 
participação e novas discussões sobre a atuação profissional do assistente social, 
enfatizando o papel do Serviço Social nas diferentes áreas de atuação. 

O momento é marcado pela reabertura democrática do País, o que corrobora 
para a elaboração de diferentes mecanismos legais que passam a compreender, por 
exemplo, a assistência social como política pública, crianças e adolescentes como 
sujeitos de direitos, entre outras propostas. 

Período de 1970-2004 – dissertações de mestrado – programa de estudos pós-
graduados em Serviço Social da PUC-SP 

Como resultado da pesquisa, foram localizadas 21 Dissertações de Mestrado22, 
entre os anos de 1979 e 2004. Dessas, dez referem-se à criança e ao adolescente; 
cinco, ao plantão social; e, quatro, ao idoso, conforme demonstra a Tabela 4. 

Tabela 4 - Dissertações de Mestrado do período de 1979 a 2004 
Segmento/Demanda Quantidade 
Criança e adolescente 10 
Idoso 4 
Família 1 
Morador em situação de rua/mendigos 1 
Plantão social 5 
Total 21 

  Fonte: Autoria do pesquisador 

Das 21 dissertações catalogadas, a primeira data de 197923 e tem como tema o 
segmento família, analisando a intervenção do serviço social na unidade familiar a 
partir da experiência vivenciada na Vara de Família. Na década de 1980, das cinco 
dissertações, duas estão relacionadas à criança e ao adolescente; duas, ao idoso; e, 
uma, ao plantão social em delegacia de polícia. 

Sobre o segmento/demanda criança e adolescente, tem destaque a política 
nacional do bem-estar do menor e o cotidiano de crianças e adolescentes 
institucionalizadas pelo Estado. A temática idoso é trabalhada com o olhar voltado 
para a condição humana e o confinamento asilar na cidade de São Paulo e, com 

                                                
22 Neste estudo, não foram levantadas as Dissertações que tratam de outros temas não atendidos pelo 
Creas. 
23 Cabe salientar que tem início o curso de Mestrado no Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço 
Social da PUC-SP, no ano de 1971; o primeiro do gênero no País. 
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relação ao Plantão Social, o foco está na importância e possibilidade da breve atuação 
profissional nos plantões em delegacias de polícia. 

No que se refere à década de 1990, foram levantadas oito dissertações, das 
quais três relacionadas à criança e ao adolescente, discutindo temas como o papel de 
sujeitos de direito e o papel das políticas públicas para crianças em situação de rua. 
Essa perspectiva acerca do direito e de políticas públicas vai ao encontro da 
promulgação do ECA, nos anos de 199024, e, da Loas, em 1993. 

O plantão social é tratado em três dissertações, das quais duas propondo uma 
reflexão sobre o encaminhamento e a prática do assistente social nessa forma de 
atendimento, debatendo, por exemplo, questões relacionadas à exclusão social e às 
lutas políticas. Quanto aos demais temas, idoso e morador em situação de rua, para 
cada foi localizada uma Dissertação. São debatidas questões relacionadas às políticas 
públicas, como a atenção à velhice, e políticas assistenciais em face dos direitos de 
cidadania. 

No que tange à década de 2000, foram localizadas sete Dissertações. Cinco 
discutem a temática criança e adolescente, dentre as quais três tratam de internação, 
ressaltando a perda dos vínculos familiares e o cumprimento de medidas 
socioeducativas. 

As duas outras dissertações estão relacionadas ao segmento idoso e ao plantão 
social. No tema idoso, o destaque é para a reflexão sobre proteção social, o que 
corrobora, pois, no mesmo ano (2003) dessa Dissertação, é promulgado o Estatuto do 
Idoso. O plantão social é tratado a partir da construção de uma política pública de 
direitos para a cidadania, o que vai ao encontro do proposto na Loas, como “proteção 
à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice”. 

De modo geral, observa-se que as Dissertações de Mestrado deram 
continuidade ao que se evidencia nos TCCs, ou seja, há prevalência dos temas da 
criança e do adolescente, seguidos do plantão social, embora o tema da proteção 
social do idoso também seja relevante, bem como as reflexões acerca de políticas 
públicas e direitos, o que é compreendido, já que a partir da promulgação da 
Constituição Federal 1988 tem início um conjunto de mecanismos legais que pautam a 
defesa de direitos. 

 
Período de 1970-2004 – Teses de Doutorado – Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Serviço Social da PUC-SP 

Como resultado da pesquisa sobre Teses de Doutorado, foram localizadas seis, 
que datam do período de 1989 a 200125. Dessas, três referem-se à criança e ao 
adolescente, duas ao idoso e um à mulher, conforme aponta a Tabela 5. 

 

                                                
24Revogando o antigo Código de Menores de 1979 (Lei 6.697, de 10 de outubro). 
25Neste estudo, não foram levantadas as Teses referentes a outros temas não atendidos pelo Creas. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 7 - Nº 12, Diciembre de 2014 – ISSN 1852-2459 194

Tabela 5 –Teses de Doutorado do período de 1989 a 2001 
Segmento/Demanda Quantidade 
Criança e adolescente 3 
Idoso 2 
Mulher 1 
Total 6 

Fonte: Autoria do pesquisador 

Em relação à criança e ao adolescente, as teses apresentam reflexões sobre a 
garantia de direitos, particularizando a abordagem da exploração sexual, a partir da 
atuação das ONGs no enfrentamento dessa problemática no Brasil, bem como o 
debate da violência doméstica, discutindo em especial o papel da imprensa brasileira 
perante essa questão. 

Nas duas teses sobre o idoso, observa-se a proposta acerca da ressignificação 
da velhice. A partir do enfrentamento das novas situações da vida, o tema é tratado 
como um desafio posto à família, ao Estado e à sociedade de modo geral. No tocante 
ao segmento mulher, a tese propõe a discussão a respeito das que exercem o papel de 
chefes de família. 

Quanto ao levantamento de Teses de Doutorado, cabe mencionar que o 
Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço Social da PUC-SP é o primeiro curso 
de doutoramento na área de Serviço Social da América Latina, conforme destaca Silva 
(1995: 41): 

Em 1981, começa a funcionar a primeira turma do curso de 
doutoramento em Serviço Social da América Latina, sob a 
responsabilidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
verificando-se, em 1982, o reconhecimento oficial da pesquisa em 
Serviço Social pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) [...].  

Como primeiro curso do gênero, é notável sua relevância na produção 
acadêmica e científica na área do Serviço Social. Dessa forma, o conjunto de Teses de 
Doutorado analisadas reforça a reflexão observada nas Dissertações de Mestrado, 
anteriormente apresentadas, acerca do debate sobre os direitos sociais, as políticas 
públicas e a nova concepção dos segmentos/demandas de criança e adolescente, 
mulher, idoso e as pessoas em situação de exclusão social, como sujeitos de direitos e 
as formas de atendimento social garantidos pelo ECA, pela Loas e pelo Estatuto do 
Idoso. 
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Período de 1970-2004 – Revista da Secretaria de Promoção Social do governo do 
estado de São Paulo 

No que se refere à revista26 da Secretaria de Promoção Social do governo do 
Estado de São Paulo, atual Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 
(Seads), no período compreendido entre os anos de 1975 e 198227, foram localizadas 
21 exemplares28, dos quais foram selecionados 66 textos29, conforme temas da Tabela 
6. 

Tabela 6 - Revista da Secretaria de Promoção Social no período de 1975 
a 1982 
Segmento/demanda Quantidade 
Criança e adolescente 22 
Programas sociais 18 
Migrante 12 
Idoso  8 
Plantão social  6 
Total 66 

Fonte: Autoria do pesquisador 

Assim como as demais publicações (TCCs, Dissertações e Teses), na revista da 
Secretaria de Promoção Social  predominam 22 textos que tratam do 
segmento/demanda de criança e adolescente; seguidos de 18 textos sobre programas 
sociais; de 12 sobre  migrante; oito sobre idoso; e seis sobre plantão social. 

No que tange ao segmento criança e adolescente, observa-se que, dos 22 
textos, 12 abordam o aspecto  da internação, principalmente as atividades realizadas 
na Funabem e na Febem/SP, entre os quais se destacam:  

Funabem: o exemplo que São Paulo está seguindo. (Ano I – maio de 
1975 – no 1); 
Febem: menores fazem poupança. (Ano VI – abril de 1981 – no 25). 

 
Quanto ao menor abandonado, foram localizados seis textos, dentre os quais 

enfatizamos alguns: 
Realçando o pioneirismo brasileiro na proteção ao menor. (Ano I – maio 
de 1975 – no 1); 

                                                
26Do ano de 1968 a 1972, a revista da Secretaria da Promoção Social recebeu o título de Promoção 
Humana e, durante os anos de 1975 a 1982, circulou com o título de Promoção Social.  
27O fato das 21 publicações terem sido editadas entre os anos de 1975 e 1982, permitiu realizar a análise 
de forma geral, sem divisão por décadas. 
28É importante considerar que a revista da Secretaria de Promoção Social era trimestral, e que, ao longo 
do período trabalhado, nem todos os exemplares foram localizados, ou os temas não tinham relação 
com o Creas.  
29 O levantamento foi realizado utilizando a mesma metodologia que os TCCs, as Dissertações de 
Mestrado e Teses de Doutorado. 
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A nova política de menores e os jornais paulistas.  (Ano I – agosto de 
1975 – no 2); 
Proteção ao menor é meta social básica.  (Ano III – agosto de 1977 – no 
11). 

Os textos que trabalham o segmento/demanda criança e adolescente 
corroboram com os TCCs localizados e destacados anteriormente, principalmente ao 
mencionar as questões da institucionalização e do menor abandonado. Como o 
período abordado abrange os anos de 1975-1982, nota-se a ausência dos termos 
direitos e políticas públicas, como se observa a seguir, quando apresentamos os 
programas sociais. 

Com relação aos programas sociais, foram levantados 18 textos, com destaque 
ao Pró-Nutri, com cinco textos; ao Pró-Idoso, com quatro textos; ao Plano de 
Integração Menor-Comunidade (Plimec), com quatro textos; ao Pró-Jovem, com três 
textos; ao Pró-Menor, com um texto; e Programas em Geral, com um texto. São títulos 
ilustrativos: 

Pró-nutri – beneficiados quase 80 mil menores. (Ano IV – abril de 1978 – 
no 14); 
Pró-idoso – Seps inicia implantação do programa. (Ano VI – abril de 
1981 – no 25); 
Pró-jovem: participação na solução dos problemas sociais. (Ano VII – 
julho de 1981 – no 26); 
Pró-nutri/Pró-jovem/Plimec/Pró-idoso – assistência global: da criança ao 
idoso. (Ano VIII – novembro de 1982 – no 28). 

 
Quanto ao migrante, a maioria dos 12 textos selecionados retrata o trabalho 

realizado pelo Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante (Cetren), no 
atendimento à pessoa carenciada com amparos e auxílios. Entre os quais, destacam-se 
os seguintes títulos: 

Na Cetren o atendimento ao carenciado. (Ano III – março de 1977 – no 
9); 
Em busca de auxílio na Cetren. (Ano III – agosto de 1977 – no 11); 
Diminui atendimento de nordestino na Cetren. (Ano VI – abril de 1981 – 
no 25). 

Os textos analisados apontam a tendência de que o atendimento era pautado 
numa visão de caridade e não de direitos, como se constata a partir da década de 
1990, nos TCCs, Dissertações e Teses pesquisadas. Essa questão também é observada a 
seguir, quando se apresentam temas relacionados ao idoso.  

No que se refere aos idosos, foram localizados oito textos que tratam da 
necessidade de aumento de verba para a velhice, por parte do governo e dos 
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programas e entidades sociais que prestam esse atendimento. Os títulos abaixo 
expressam esses temas: 

Pedro II: onde o velho não tem idade. (Ano I – maio de 1975 – no 1); 
Velhice: um problema cultural e social.  (Ano IV – abril de 1978 – no 14); 
Secretaria apressa plano de amparo à integração do idoso. (Ano VI – 
agosto de 1980 – no 22). 

 
Os plantões sociais são temas de seis textos, dos quais cinco ocorridos em 

delegacias (assim como parte dos TCCs apresentados), analisando o funcionamento e 
os principais casos atendidos a partir de situações biopsicossociais. São títulos sobre os 
plantões sociais: 

Social também tem vez na Polícia – Plantão na Zona Leste. (Ano II – 
março de 1976 – no 4); 
O serviço social no subsistema policial; uma abordagem criminológica. 
(Ano III – junho de 1977 – no 10); 
Promoção social e polícia – um trabalho em defesa do marginalizado. 
(Ano IV – abril de 1978 – no 14). 

 

Nesse conjunto de textos analisados, é notável a atuação do assistente social 
operacionalizando as diferentes políticas públicas clientelistas, conforme destaca Silva 
(1995: 34) ao afirmar que o “uso clientelístico dos recursos e distribuição de 
benefícios; autofinanciamento do investimento social e privatização de setores 
rentáveis (educação, saúde, habitação)”.  

Os 66 textos selecionados demonstram, principalmente, a mudança 
programática modernizadora das formas de atendimento social, na estrutura de 
intervenção do Estado, canalizando as demandas dos diversos segmentos a programas 
sociais específicos, embora sem definição de direitos e de uma política pública de 
atendimento, como propõe o Eca (1990), a Loas (1993), o Estatuto do Idoso (2003), 
entre outros. 

Considerações Finais 

O artigo ora apresentado destaca parte da nossa pesquisa de Dissertação de 
Mestrado, principalmente com relação aos dados da pesquisa documental, entre o 
período de 1940 e 2004, no município de São Paulo, armazenados na biblioteca Nadir 
Gouvea Kfouri; TCCs da Faculdade de Serviço Social da PUC-SP; Dissertações de 
Mestrado e Teses de Doutorado do Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço 
Social da PUC-SP. Além da Revista da Secretaria de Promoção Social da Secretaria 
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. 
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Nesse processo, foi possível detectar parte da trajetória histórica vivenciada 
pelos assistentes sociais a partir de 1940, e identificar que essa processualidade 
histórica de assistência social reproduz a processualidade histórica do Serviço Social, 
ou seja, as primeiras formas de atendimento socioassistencial pesquisadas 
demonstram a presença e atuação profissional dos primeiros assistentes sociais de São 
Paulo. 

O levantamento histórico explicita que o Serviço Social, em virtude de sua 
origem no final da década de 1930, em São Paulo, esteve atuante, a partir desse 
período, em toda a trajetória das formas de atendimento socioassistencial, ora na 
prestação do atendimento, ora na proposição de serviços.  

Dessa forma, nota-se uma correlação histórica entre as principais formas de 
atendimento socioassistencial, pública ou privada, e a trajetória de atuação dos 
assistentes sociais no município de São Paulo. A constatação reforça que, na 
construção histórica da identidade profissional dos assistentes sociais, é necessário 
considerar que, nos seus primórdios, essa atuação efetivou-se, também, nas formas de 
atendimento socioassistencial existentes, que prosseguiram, se ampliaram e se 
aprimoraram, ao longo do tempo, até os dias de hoje. 

Outra importante observação refere-se à processualidade histórica da política 
social, e reconhecer que, no período de 1940-1988, as formas de atendimento 
socioassistencial eram práticas clientelistas, isoladas e fragmentadas, não se 
traduzindo numa política social pautada em direitos sociais, entendida como estratégia 
de governo que exige a articulação entre diferentes setores organizados e pactuados 
para atender às necessidades e demandas sociais (Vieira, 2009).  

Essa questão está evidente, principalmente, nos TCCs e na Revista da Secretaria 
de Promoção Social, visto que se percebem as práticas operacionalizadas pelo Estado, 
de forma pública ou com instituições privadas, normalmente com a presença do 
assistente social. 

Já no período de 1988-2004, percebe-se mudança dos temas pesquisados, 
principalmente nas Dissertações e Teses que evidenciam a influência dos novos 
mecanismos legais inaugurados com a Constituição Federal de 1988, corroborando, 
assim, para políticas sociais fundamentadas em direitos sociais. 

O objetivo de buscar as principais formas de atendimento socioassistencial do 
município de São Paulo em face da trajetória histórica dos assistentes sociais 
produzida a partir de 1940, vai ao encontro da reflexão de Iamamoto (2009: 3) quando 
menciona que a competência crítica pressupõe “um diálogo crítico com a herança 
intelectual incorporada pelo Serviço Social e nas autorepresentações do profissional”.  
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Dessa forma, o presente artigo enfatiza que o conhecimento histórico das 
formas de atendimento socioassistencial e o conhecimento contemporâneo estão 
imbricados de forma dialética, revelando a processualidade contida no serviço social 
de ontem,  hoje e  amanhã, numa dimensão permanente de transformações 
societárias. 

É possível afirmar que esta pesquisa agregou conhecimentos significativos ao 
pesquisador, modificando a visão pessoal, profissional e intelectual sobre o processo 
histórico da assistência social em São Paulo e, nesse contexto, do Serviço Social.  

Concluindo, desejamos compartilhar a descoberta e a convicção de que a 
história se constrói sempre, em cada dia, e é indispensável para a compreensão e  
interpretação da realidade em todos os tempos. 
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